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Viisivuotias tyttäreni on täysi-ikäinen, kun pääsen vankilasta.

Vankilan punttisali on suosittu paikka iltaisin. Kun Markus Huhtasella on tangossa rautaa reilut toista sataa kiloa, on hyvä, että kaveri on
penkkipunneruksessa varmistamassa.

Olen Heikki Tamminen, 56-vuotias vanginvartija. Vaasan vankilassa
olen ollut vuodesta 1981. Veljeni on tehnyt samoja hommia täällä
vuoden minua pidempään. Parasta Vaasan vankilassa on pienen
vankilan, pienen yhteisön hyvä henki.

Olen 24-vuotias. Istun ensimmäistä kertaa linnassa. Nuoruuteni
meni laitoksissa. Kierre alkoi jo 13-vuotiaana. Käräjäoikeus antoi minulle elinkautisen, mutta sitä ei ole vielä hovissa vahvistettu. Panee
miettimään, mitä tulikaan tehtyä. Minulla on kaksi pientä lasta, ja
nyt viisivuotias tyttäreni on täysi-ikäinen, kun pääsen pois. Parasta
Vaasan vankilassa on ruoka.

Olen Joni Vuorinen, 22-vuotias nuori, jonka rikosrekisteri koostuu
pääasiassa useista väkivaltarikoksista. Rikosten tekeminen alkoi
minulla jo yläasteaikoina. Minua ei huolittu edes armeijaan taustani
vuoksi. Parasta Vaasan vankilassa on ruoka.

Olen 31-vuotias Markus Huhtanen. Istunut vuoden päivät talousrikoksista. Kaksi vuotta on vielä jäljellä. Tämä on kolmas ja toivottavasti viimeinen tuomioni. Olen tehnyt rötökseni ennen viiden
kuukauden ikäisen poikani syntymää. Tällä hetkellä minulla on sosiaalinen elämä kunnossa: on vaimo, poika, talo ja työasiat hoidossa.
Kunhan pääsen siviiliin. Vaasan vankilassa parasta on henkilökunta.

Olen 50-vuotias Jan Serokivi. Olen istunut tuomioita Vaasan vankilassa vuodesta 1980. Tämä on jo 11. kerta. Meneillään on toinen tappotuomioni. Kaikki rikokseni olen tehnyt päihteiden vaikutuksen alla. Nyt saa päihteellinen elämä riittää! Jokainen töötti vie nopeammin
saapaskukkulalle. Minulla on jo todettu maksakirroosi. Avovaimo odottaa minua siviilissä ja tahtoisin elellä loppuelämäni rauhassa hänen
kanssaan. Parasta Vaasan vankilassa on se, että omaiset ovat lähellä.

Olen 29-vuotias. Tämä on toinen ja ehdottomasti viimeinen kerta
vankilassa. Olen istunut nyt 2,5 vuotta. Tämän tuomion aikana olen
perustanut Iloa huomiseen -yhdistyksen. Sen myötä teen vapautuessani vapaaehtoistyötä vapautuvien vankien ja nuorten kanssa.
Vaasan vankila on tukenut minua ja mahdollistanut yhdistyksen
nettisivujen ja esitteiden tekemisen. Yhdistykselläni on jo lähes sata
jäsentä. Vaasan vankilassa parasta ovat ruoka, maisema ja siisteys.

Olen Taina Nummela, 53-vuotias vankilan johtaja. Heinäkuun lopussa
tuli 25 vuotta täyteen vankilaelämää, joka alkoi Köyliön avovankilasta. Sieltä minut siirrettiin Kylmäkosken suljettuun vankilaan ja
edelleen Naarajärven avovankilaan. Kunnes taas Kylmäkosken kautta minut määrättiin Vilppulan avovankilaan. Tulin omasta tahdosta
Vaasan vankilaan viisi vuotta sitten. Parasta täällä on sopiva koko.
Kaikki tuntevat toisensa.

